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Den moderne 
Zoo
Ved årets sidste foredrag i december måned får Fore-
dragsforeningen besøg af Bengt Holst. Aftenens gæst 
er uddannet cand.scient. i biologi fra Københavns 
Universitet i 1983 og skrev speciale om kragefugles 
kollektive overnatning. Bengt Holsts interesse for dyr 
begyndte, da han som teenager købte to biologiske 
bøger på tilbud. Den ene handlede om regnormens 
liv, og Bengt Holst var så dybt fascineret, at han hur-
tigt købte en mere dybtgående biologibog om dyrs 
adfærd. I gymnasiet pustede en dygtig biologilærer 
blot yderligere til fascinationen for dyrene og deres 
forskellige færden og livsbetingelser. Så beslutningen 
om at læse videre på biologistudiet var ikke svær at 
træffe.

Bengt Holst  blev straks efter overstået eksamen an-
sat som zoolog og videnskabelig assistent i Zoologisk 
Have, København. I 1988 chef for dyreafdelingen, og 
i 1994 vicedirektør og videnskabelig direktør i Zoo. 
De sidste tre år har Bengt Holst endvidere været for-
mand Det Dyreetiske Råd.

Bengt Holst har udviklet Zoos videnskabelige side 
betydeligt. Det begyndte med små adfærdsstudier i 
samarbejde med Københavns Universitet og er nu en 
egentlig videnskabelig afdeling med dyrlæger og zoo-
loger.
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Jeg kan li’ en dag med dis.                         
Alt er gråt og koldt som is.                         

Selvom du måske har snue,                        
skal du ikke la’ dig kue.                             

Find blot frem din lodne hue                       
– en novemberdag med dis.

Jeg kan li’ en dag med regn.
I den store pyt på vej’n

kan man se, hvor regnen plasker.
Hør engang, hvordan den klasker

imod ruden, som den vasker
– en novemberdag med regn.

                      
 Jeg kan li’ en dag med storm.                     

Lyden synes hel enorm.                              
Hør, de store træer knager,                        

bølgeslag mod stranden brager.                  
Skumsprøjt står i hvide flager                     
– en novemberdag med storm. 

Jeg kan li’ en dag med frost
– rim og stille morgenfrost.
Brænderøg fra alle hytter.

Der er is på alle pytter.
Hør, det klirrer, når du lytter
– en novemberdag med frost.

                   
 Jeg kan li’ en dag med sne                          

– store flager daler ned.                              
Selvom vanterne bli’r våde,                        

bliver alle forårskåde.                                 
Du skal blot la’ smilet råde                         
– en novemberdag med sne.  

 
 Jeg kan li’ en dag med sol
– bleg og stille vintersol.

Der er koldt og dødt derude,
kun et solstrejf mod min rude
spår om våre en gang forude
– en novemberdag med sol.

Jens Frydendal, 
fra »Sol og sorte sange«, 1992



De små adfærdsstudier er afløst af kandidatstudier og 
ph.d. studier, og Zoo kan i dag fremvise et betydeligt 
antal videnskabelige undersøgelser indenfor en bred 
vifte af zoologiske og veterinære fagområder hvert år. 
I 2010 indrettede Zoo et forskningslaboratorium tak-
ket være økonomisk støtte fra Alfred Benzons Fond.

Men også på den europæiske og internationale scene 
har Bengt Holst bidraget til, at Zoo er blevet kendt og 
respekteret. Da de første europæiske avlssamarbejder 
for truede dyrearter (EEP) så dagens lys i 1985 blev 
han stambogsfører og artskoordinator for moskusok-
ser, men gennem tiden er han blevet mere og mere 
involveret i et egentligt naturbevarelsesarbejde der-
ude, hvor dyrene naturligt lever, ikke mindst i Den 3. 
Verden.

I 1996 indtrådte han i en særlig international 
gruppe, som rådgav den brasilianske stat i sager, 
der havde med bevarelse af de fire sjældne arter af 
løveaber at gøre (ICCM). Han fik som følge heraf 
i 2002 overdraget posten som ”co-custodian” for 
the Lion Tamarins of Brazil Fund, der giver penge 

til feltstudier af de fire løveabearter, hvoraf flere er 
sjældne i dag.

I 1999 og 2000 arbejdede Bengt Holst med et pro-
jekt i Malaysia under miljøministeriets daværende 
bistandsenhed, DANCED. Opgaven var at udarbejde 
retningslinjer for ”Breeding, reintroduction and trans-
location of animals” til brug ved forvaltningen af de 
malaysiske nationalparker.

Projektet var startskud til Zoos første egentlige felt-
projekt, nemlig studier af den truede skaberaktapir i 
Malaysia. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med de 
malaysiske naturforvaltningsmyndigheder (DWNP) 
og har medført, at Zoo nu bliver brugt som konsulent 
i ”wildlife management”.

Seneste tiltag er bl.a. udviklingen af en ny metode til 
at undersøge forekomsten af sjældne dyr i den tætte 
regnskov ved hjælp af genetiske undersøgelser af ig-
ler, der lever på skovbunden og suger blod af de forbi-
passerende varmblodede dyr.
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I 2010 underskrev Zoologisk Have en samarbejdsaf-
tale med Pilanesberg National Park i Sydafrika om at 
opbygge en forskningsplatform i området, med bag-
grund i næsehornsstudier, som Zoo allerede var in-
volveret i. Forskningsstationen var klar i juli 2012.

Udover disse praktiske aktiviteter har Bengt Holst 
medvirket i en stribe naturvidenskabelige udsendel-
ser i radio og TV, været redaktør på diverse faglige 
bøger og beklæder adskillige nationale tillidsposter.

Et af Bengt Holsts vigtigste ærinder er at skabe viden 
om naturen og dyreverdenen. »Hvis ikke folk får et 
realistisk forhold til naturen, så kan vi godt glemme 

alt om naturbevarelse. Naturbevarelse handler ikke 
om, at alle individer skal bevares, men det drejer sig 
om, at man skal bevare nogle sunde dyrebestande«.
Den erfarne biolog har i mange år haft et markant 
internationalt fokus og søgt at skabe mere åbenhed 
om zoologiske havers procedurer. Også dem, som 
folk måske ikke bryder sig om at høre.

Glæd dig til møde Bengt Holst i Foredragsforenin-
gen onsdag den 9. december.

Foredraget begynder kl. 19.30. Dørene er åbne fra 
kl. 18.45.
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